In Memoriam
JO PLUM
21 februari 1934 - 15 augustus 2017

Gistermiddag bereikte ons het droevige bericht dat ons erelid Jo Plum, die ochtend op 83jarige leeftijd is overleden. Jo was maar liefst 68 jaar lid van onze vereniging en op grond van
zijn vele (te veel om op te noemen) verdiensten voor met name de RKVV Waubachse Boys
benoemd tot erelid van onze club.
Jo werd in mei 1949 op 15 jarige leeftijd lid van Waubachse Boys en nog geen 4 jaar later
werd hij op 19 jarige leeftijd voor de eerste keer kampioen met het eerste elftal van die club.
In de jaren 50 was Jo een vermaard stopperspil en in 1961 maakte hij als aanvoerder het
absolute hoogtepunt in de geschiedenis van de Waubachse Boys mee. Het kampioenschap
met het eerste elftal in de 2e klasse met de daaraan verbonden promotie naar de 1e klasse.
Na zijn actieve voetbalcarrière bleef Jo als bestuurder verbonden aan de club in het
Lauradorp. Hij was jarenlang voorzitter en werd dan ook geheel terecht voor al zijn
activiteiten bij de club benoemd tot erelid.
Jo was na de fusie een regelmatig bezoeker van Park ter Waerden. Hij bezocht met veel
plezier de wedstrijden van UOW ’02 en zeker die van de jeugdteams. De laatste jaren heeft
hij door zijn ziekte dit alles helaas niet meer mogen meemaken. Gistermorgen is hij in het
Wijkzorgcentrum Heereveld overleden.
UOW ’02 verliest een geweldig, aimabel en integer lid. Jo bedankt voor alles wat je voor
onze vereniging hebt betekend. Rust zacht in vrede.
UOW ’02 wenst zijn kinderen en familie veel sterkte met het verwerken van het overlijden
van Jo.
De plechtige uitvaardienst wordt gehouden op dinsdag 22 augustus om 14.00 uur in de St.
Jozefkerk te Waubach, waarna om 15.30 uur de crematieplechtigheid volgt in de aula van
crematorium Imstenrade te Heerlen.

